
 
 
 
 
 
 

 

 

         

 

SR-vergadering notulen 
Datum:  19-08-2019 

Tijd:   19.30- 20.15 uur   

 

 

1. 19.30 uur  Opening 

Notulen: Aanwezig: Veronique, Maaike, Vera, Hera, Nikki, Harry, Annelies 

Afwezig met afmelding:  

Afwezig: -  

Notulist: Annelies 

 

2. 19.35 uur: Notulen vorige vergadering  

Status: Vaststellen  

Bron: Voorzitter 

Inhoud: Vaststellen notulen 

Notulen: We hebben de notulen nog niet ontvangen. Remko heeft deze gemaakt in de 

laatste vergadering van vorig schooljaar. Veronique heeft hier per mail om 

verzocht bij Remko. De notulen hebben we na de vergadering ontvangen. 

Veronique heeft deze rondgestuurd met het verzoek aan een ieder om evt. op 

– of aanmerkingen door te geven.  

 

 

3. 19.40 uur: Ingekomen post 

Status n.v.t. 

Bron Voorzitter 

Inhoud  

Notulen De oude mailgegevens zijn niet meer bekend. Nikki vraagt een nieuw 

Schoolraad mailadres aan bij Veldvest. Deze wordt beheerd door de 

voorzitter.  

 

 

4. 19.45 uur: Rolverdeling MR/SR – werving nieuwe leden. 

Status: Instemmen 

Bron: Allen 

Inhoud:  

Notulen: Na kort overleg wordt besloten tot de volgende rolverdeling:  

Voorzitter: Veronique (eind vorig schooljaar al besloten) 

Secretaris/penningmeester: Annelies 

Notulist: per toerbeurt. 



 
 
 
 
 
 

 

 

Maaike stemt in om Mr lid te worden, zodat er op dit moment 3 MR leden zijn 

van de ouders en 3 van het team. 

Daarnaast zou minimaal 2 SR-leden vanuit de ouders ook zeer wenselijk zijn. 

Werving nieuwe ouders start tijdens de informatieavonden. Veronique, Maaike 

en Vera geven informatie voorafgaande aan de informatieavonden in de Jan 

van Zonzaal, tijdens een gezamenlijke start. Harry en Annelies informeren de 

teamleden hierover.  

Inhoud is de informatie van de flyer en waar de leden zelf enthousiast over 

zijn. 

Maandagavond: Veronique, dinsdagavond: Maaike, woensdagavond: Vera. 

Werving teamlid: Harry en Annelies 

 

 

5. 20.00 uur Jaarplanning 

Status: Opstellen 

Bron: MR 

Inhoud: Jaarplanning 2019/2020 opstellen. 

Notulen: Veronique maakt een jaarverslag van 2018/2019.  

We stellen de agenda voor de volgende vergadering vast. 

Jaarplanning voor 2019/2020 moet nog worden opgesteld.  

 

6.      20.10 u: schoolse zaken 

Status: Informeren 

Bron: Directie Brembocht 

Inhoud: De directie informeert de MR over het reilen en zeilen op school.  

 

Notulen: -Hera vertelt dat we een goede start gemaakt hebben met het nieuwe 

schooljaar. Op het schoolplein was er een opening met een glaasje limonade  

Het ED was daar onverwacht bij aanwezig en heeft een mooi artikel geplaatst 

in de krant. 

-Er is een nieuw schoonmaakbedrijf ingeschakeld. 

-16 september wordt gestart met het opknappen van de patio. 

-Veldvest krijgt als stichting bezoek van de onderwijsinspectie. Er worden 5 

scholen geselecteerd voor een bezoek. Hera verwacht dat de Brembocht 

daarbij zal zijn omdat het laatste inspectie bezoek aan onze school meer dan 

4 jaar geleden is. De agenda en datum is nog niet bekend. 

 

 

9.   20.20 uur: Rondvraag 

Status: Informeren 

Bron: Allen 



 
 
 
 
 
 

 

 

Inhoud: Ruimte voor vragen/opmerkingen/informatie vanuit alle leden.  

 

Notulen: Namens de MR/AC moeten er de komende tijd een presentje geregeld 

worden voor Ellen (trouwen) en Marieke (baby). 

Veronique neemt contact op met Colinda van de AC om hierover afspraken te 

maken. Daarnaast zal zij ook informeren naar de behoefte vanuit de AC om 

te overleggen/af te stemmen met de MR/SR. 

 

 

 

9: Actielijst 

Actien

ummer

: 

Actie: Verantwoorde

lijke(n): 

Afgerond voor: Voldaan 

j/n 

1 Schoolraadmailadres maken Nikki  j 

2 Teamleden werving voor Sr Harry, 

Annelies 

 j 

3 Lijst notulisten Annelies  j 

4 Contact AC Veronique  j 

5 Opstellen jaarverslag Veronique   

6 Werving SR/MR leden Veronique, 

Vera, Maaike 

  

 

10: Agendapunten volgende vergaderingen 

16 September 20:00 – 21:30 uur 

 Notulen (allen) 

 Ingekomen post (Veronique) 

 Samenwerking AC – SR/MR (allen) 

 Schoolse zaken: analyse leeropbrengsten 

 Schoolontwikkeling (allen) 

 Nieuwe MR/SR leden (allen) 

 PR/communicatie 

 Rondvraag (allen) 

11 November 20:00 – 21:30 uur 

 Notulen (allen) 

 Ingekomen post (Veronique) 

 Schoolontwikkeling (allen) 

 Schoolse zaken (Hera & Nikki):o.a. prognose leerlingen aantallen  

 Schoolplan/SOP (Hera & Nikki) 

 Jaarplan 2019-2020 (allen) 



 
 
 
 
 
 

 

 

  

 Rondvraag 

 

 

Data volgende vergaderingen:  Notulist: 

16  september     Maaike 

11 november     Harry 

9   december     Vera 

20 januari      

 

 

 

 

 

 


